
Modyfikacja Projekt - Umowa o roboty budowiane 1orr012021

W dniu ......................... 2021 r. w Koiobrzegu pomiedzy:

,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéikq z ograniczona odpowiedzialnoéciq z siedziba
w Koiobrzegu, ul. Artyieryjska 3, wpisanq do rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Koszalinie 1X Wydziai Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem:
0000169262
NIP: 671-00-12—257 REGON: 330263149, ktérq reprezentuje:

Pawei Hryciéw - Prezes Zarzadu
zwana w treéci umowy Zamawiajacym.

"""""...I'Iifii's'ér}; 336445;};‘siggaggsiar'eaiv"'piaigagaaggaar'z; 5145 gagged;
. ..pod numerem KRS” NIP .REGON

.................................

reprezentowana przez 2

Adres e-mail... ..
zwana w treSci umowy Wykonawca
lub zwanymi iqcznie Stronami

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamowienia zgodnie z procedura udzieiania zamowier'I przez MWiK Spoika
z o.o. w Koiobrzegu (Uchwaia 134/2019 Zarzadu Spoiki MwiK 2 04.12.2019 I. ) zostaia zawarta umowa
o nastepujqcej treéci:

§ 1
1. Zamawiajacy zleca. a Wykonawca zobowiazuje sie wykonac zadanie, ktérego przedmiotem jest

,,Wykonanie instalacji dezodoryzacji i wentylacji na oczyszczalni §ciek6w w Korzyécienku”,
okreélone w szczegoiowym opisie zamowienia stanowiqcym zaiqcznik nr 1 do umowy oraz
w zaiqczonej do oferty Wykonawcy koncepcji, stanowiqcej zaiqcznik nr 2 do umowy.

2. Wykonawca oéwiadcza. 2e posiada odpowiednia wiedze, doéwiadczenie i dysponuje stosowna bazq
do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca oéwiadcza, 2e przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami wspoiczesnej
wiedzy technicznej, z zachowaniem naIeZytej starannoéci, wysokiej jakoéci uZytych materiaiéw
i obowiqzujacymi normami bran20wymi oraz przepisami prawa.

§ 2
. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzier'I zawarcia umowy.

2. Termin zakor'Iczenia przedmiotu umowy ustala sie na 8 tygodni od daty podpisanie umowy, tj. do
dnia”

3. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie okreéionym w ust 2, uznaje sie podpisanie
przez obie Strony protokoiu odbioru koricowego.

§ 3
1. Wykonawca oéwiadcza, Ze zapoznai sie z opisem przedmiotu zaméwienia, zapisami SW2 oraz nie

wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
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2. Wykonawca oéwiadcza. i2 podczas wizji lokalnej w miejscu realizacji zadania, zapoznai sie ze
wszystkimi warunkami lokalizacyjno — terenowymi oraz technicznymi, ktére sa istotne dla wykonania
przedmiotu niniejszej umowy i nie wnosi w tym zakresie Zadnyoh zastrzeZer’I.

3. Wykonawca zobowiqzuje site. do pozyskania wszelkich koniecznych uzgodnieI‘I, decyzji oraz dokona
niezbednych zgioszefi realizacji robét (jeéli bedq wymagane) zgodnie z obowiazujaca ustawa Prawo
Budowlane.

4. Wykonawca oéwiadcza, 2e posiada zdolnoéci, doéwiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowai
personelem posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu umowy z naieZyta starannoécia.

5. Wykonawca zobowiqzuje sie do przeprowadzenia szkolenia pracownikéw Zamawiajqcego
w zakresie obsiugi i konserwacji zainstalowanych urzqdzer'u. '

6. Wykonawca zobowiqzuje sie do wykonania dwéch badafi skutecznoéci zainstalowanych systeméw,
celem uzyskania parametrow opisanych w pkt 4 ppkt a szczegéiowego opisu zamowienia:
1) badanie pierwsze po okresie 1 miesiaca od daty podpisania przez Strony protokoiu odbioru

kor‘Icowego
2) badanie drugie po okresie 1 roku od daty podpisania przez Strony protokoiu odbioru koficowego

§ 4
Wykonawca przedstawi réwniez opiaconq polise nr ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyrzqdzone przez Wykonawce w trakcie
realizacji zadania, powstaie w zwiazku z realizac zadania okreslonego w umowie przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz wartoéé zioZonej oferty Wykonawcy na jedno iwszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia.

§ 5
1. Na zabezpieczenia roszczeri siuZacych na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca najpéiniej w

dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenia nale2ytego jej wykonania w wysokoéci 5%
wynagrodzenia ryczaitowego brutto za przedmiot umowy, tj. kwote ................. zl, w formie
gotéwkowej lub w formie polisy ubezpieczeniowej/bankowej, po upIzedniej akceptacji jej treéci przez
Zamawiajacego.

2. Strony ustalaja, 2e po wykonaniu zaméwienia i odbiorze kor'Icowym przedmiotu umowy, zostanie
zwrécone Wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia naleZytego jej wykonania, w terminie 30
dni od daty podpisania protokoiu odbioru kohcowego. Pozostaie 30 % wniesionego zabezpieczenia
naIeZytego wykonania umowy zostanie przeznaczone na pokrycie roszczefi z tytuiu gwarancji i
rekojmi za wady/usterki i zostanie zwrocone po upiywie okresu gwarancji i rekojmi w terminie 14 dni
0d daty otrzymania pisemnego wniosku od wykonawcy.

3. JeZeli w trakcie obowiazywania umowy zabezpieczenia w jakiejkolwiek czeéci utraci swoja waZnoéé
albo zostanie pomniejszone z przyczyn innych niz zwrot zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2,
to wowczas Wykonawca niezwiocznie uzupeini zabezpieczenia do kwoty okreélonej w umowie. Do
tego czasu Zamawiajqcy moZe powstrzymaé sie od zapiaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6
ust. 4, co nie bedzie stanowiio zwioki ani opéZnienia Zamawiajacego.

§ 6
1. Strony ustalaja, 2e obowiazujaca je forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest

wynagrodzenie w formie ryczaitu.

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie prace niezbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu
umowy, réwniez te, ktorych rozmiaru i kosztow nie moZna by’Io plzewidzieé w dniu zawarcia umowy.

3. Podstawa do wystawienia faktury jest obustronnie podpisany przez Strony protokéi odbioru
koficowego bez wad i usterek.

4. Wynagrodzenie ryczaitowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ............................ zi netto
plus naleZny podatek vat, zi brutto ( siownie:

. .. ...)



. Za roboty niewykonane, a wyszczegélnione w szczego¥owym opisie zaméwienia wynagrodzenie nie
przys1uguje.

. Zapiata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 4, nastapi przelewem na wskazane przez Wykonawca
konto bankowe, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajacego prawid1owo
wystawionej faktury (decyduje data wp’tywu), do ktOrej bedzie do+aczony podpisany przez Strony,
protokéi odbioru koficowego bez wad i usterek.

. Za date dokonania zap1aty uwaZa sia date obciaZenia rachunku Zamawiajacego.

. Wykonawca nie moZe przenieéé wierzytelnoéci Iub praw przystugujacych mu na podstawie niniejszej
umowy na osoby trzecie.

§ 7
. Wykonawca zap1‘aci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w realizacji przedmiotu umowy w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia ryczaflowego brutto
ustalonego w § 6 ust. 4 umowy, za kaZda rozpoczeta doba zwfoki Iiczonej od dnia okreélonego
w § 2 ust. 2 umowy,

2) za zw’toka w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rekojmi lub w okresie
gwarancji w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia ryczaflowego brutto ustalonego w § 6 ust. 4 umowy
za kazda rozpoczata doba zw+oki, liczona od dnia wyznaczonego na usuniacie wad/usterek.

. KaZda ze stron zaplaci kare umowna w wysokoéci 10% wynagrodzenia ryczaflowego brutto za
odstapienie od umowy z jej winy.

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeMiajacego na zasadach
ogélnych, 0 He wartoéé zastrzeZonych kar nie pokrywa wartoéci szkody, a takie w przypadkach dla
ktérych kar umownych nie zastrzeZono.

. Wykonawca wyraZa zgoda na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych, z faktur
wystawianych przez Wykonawca oraz z zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.

. Laczna wartoéé wszystkich kar umownych nie moZe przekroczyé 50% wynagrodzenia umownego
brutto, okreélonego w § 6 ust. 4 umowy.

§ 8
. Wykonawca dokona pisemnego zgioszenia o zakoficzeniu realizacji przedmiotu umowy i gotowoéci

do odbioru, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu okreélonego w § 2 ust. 2, przekazujac
jednoczeénie Zamawiajacemu komplet dokumentéw odbiorowych, w tym w szczegélnoéci:
1) rysunki techniczne, schematy podiaczefi,
2) instrukcje obsiugi w jezyku polskim, niezbedne dla prawid1owego uZytkowania iobs1ugi
3) karty gwarancyjne urzadzer‘l.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie komisyjny 'odbiOr przedmiotu umowy w ciagu 3 dni
roboczych 0d daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowoSci do odbioru przez Wykonawca.

. JeZeli w toku czynnoéci odbioru zostana stwierdzone wady/usterki, Zamawiajacemu przys1uguja
nastepujace uprawnienia:
1) jeZeli wady/usterki beda nieistotne Zamawiajacy odbierze przedmiot umowy wskazujac na wady

lusterki w protokole i wyznaczy termin ich usuniecia, zachowujac prawo do wykonawstwa
zastepczego ‘
oraz naliczenia kar umownych

2) jeZeli wady beda istotne. to jest bade} uniemozliwiaé Iub znacznie utrudniaé uZytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moZe odméwié odbioru
przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych oraz 2adaé wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczajac termin jego wykonania lub zlecié wykonanie
przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy

. Wykonawca nie moZe odméwié usuniecia wad/usterek, bez wzgladu na wysokoéé zwiazanych z tym
kosztow.



. Wykonawca zobowiqzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego pisemnie o usunieciu wad/usterek
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robbt jako
wadliwych.

. Osobami odpowiedzialnymi za realizacje umowy po stronie Zamawiajqcego sa:
1) Piotr Moidzierz, tel. 669 980 963
2) Robert Rudnicki, tel. 533 175 271

§ 9
Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z naleZyta starannoécia, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowiqzujacymi przepisami oraz postanowieniami zawartymi
w Umowie. Wykonawca gwarantuje, 2e wszystkie materiaiy i urzadzenia dostarczone przez niego
beda nowe, peinej wartoéci handlowej i nadajqce sie do uZycia w celu im przeznaczonym.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na caiy przedmiot umowy na okres
...... miesiecy (minimum 24), Iiczac od daty podpisania protokoiu odbioru kor‘icowego bez wad
iusterek.

. Gwaranc i rekojmia objete sa wszystkie prace, urzadzenia i materiaiy, jakie zostaiy uZyte do
wykonania przedmiotu umowy.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowiazany jest do bezpiatnego usuniecia wszelkich
usterek/wad w terminie 48 h od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu. Termin usuniecia
usterek moie byé wydiuiony przez Zamawiajqcego na pisemny wniosek Wykonawcy.
Powiadomienie o stwierdzeniu wady/usterki moZe byé przekazane faksem lub e-maiiem.

. W przypadku bezskutecznego upiywu terminu usuniecia stwierdzonych usterek/wad, Zamawiajacy
ma prawo usunaé je we wlasnym zakresie Iub zlecié ich usuniecie innemu podmiotowi a kosztami
obciaZyé Wykonawce bez utraty praw wynikajqcych z gwarancji i rekojmi oraz moze naliczyé
Wykonawcy kary zapisane w § 7 ust. 1 pkt 2.

. Wykonawca zapewni bezpiatny serwis gwarancyjny przez okres trwania gwarancji z zapewnieniem
czeéci zamiennych.

. Naprawa w okresie trwania gwarancji i rekojmi wydluiy okres gwarancji i rekojmi na naprawiane
elementy o czas ich naprawy.

§ 10
. NiezaleZnie od wypadkow wymienionych w treéci Ksiegi Ill tytuiu XV kodeksu cywilnego, kazdej ze

Stron przysiuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku naruszenia przez druga Strone
postanowier'i umowy na zasadach opisanych poniZej.

. Zamawiajacemu przysiug uje prawo odstapienia od umowy w nastepujqcych sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujqcej, 2e wykonanie umowy w caioéci lub

w jej czeéci nie leZy w interesie publicznym, czego nie moZna byio przewidzieé w chwili jej
zawarcia,

2) zostanie wszczete postepowanie zmierzajace do ogioszenia upadioéci, rozwiqzania firmy
Wykonawcy lub zostanie zioZony wniosek o ogioszenie upadioéci Wykonawcy lub oéwiadczenie
o wszczeciu postepowania naprawczego,

3) zostanie wydany w trybie administracyjnym lub cywilnym nakaz zajecia matku Wykonawcy,
4) gdy Wykonawca nie przystqpi do realizacji przedmiotu umowy w terminie bez uzasadnionych

przyczyn Iub przerwie prace i niezwiocznie nie wznowi ich pomimo wezwania Zamawiajaoego.
5) gdy Wykonawca nie realizuje obowiqzkéw w zakresie gwarancji i rekojmi, okreélonych w § 9

umowy.
. Wykonawcy przysiuguje prawo odstqpienia od umowy. bez ponoszenia kosztéw, jeZeli Zamawiajqcy:

1) odmawia odbioru dostawy lub odmawia podpisania protokoiu odbioru, bez wskazania
uzasadnionej przyczyny,

2) nie wywiqzuje sie z obowiazku zapiaty faktury, mimo dodatkowego wezwania. w terminie jednego
miesiaca od upiywu terminu na zapiate faktury, okreélonego w niniejszej umowie.



4. Oéwiadczenie o odstapieniu od umowy naleiy z1ozyé drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem
niewaZnoéci - oéwiadczenie o odstqpieniu od umowy musi zawieraé uzasadnienie oraz musi byé
21020ne nie péiniej niz w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych 0d daty powziecia przez Strong
wiadomoéci o wystapieniu okolicznoéci opisanych w § 10.

5. Odstapienie od umowy nie skutkuje niewainoécia postanowiefi umowy w zakresie
odpowiedzialnoéci Stron za niewykonanie lub nienaleZyte wykonania przedmiotu umowy, opisanych
w § 7 umowy.

§ 11
1. Zmiana postanowiefi zawartej umowy moZe nastapic': za zgoda obu stron. wyraZona na piémie

w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaZnoéci takiej zmiany.
2. Zmiana umowy nastqpié moZe z inicjatywy Zamawiajqcego albo- Wykonawcy poprzez

przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny zawieraé:
1) opis zmiany i jej charakter,
2) uzasadnienie zmiany wraz z jej udokumentowaniem,
3) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakoficzenia umowy.

3. NiezaIeZnie od powszego. Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczaja moZliwoéé zmian
redakcyjnych umowy oraz zmian bedqcych nastgpstwem zmian danych stron ujawnionych
w rejestrach publicznych.

§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego.
2. Strony umowy do102a1 wszelkich starafi w celu rozstrzygniecia ewentualnych sporéw droga

polubownq.
3. W przypadku braku rozwiqzafi polubownych spory wynik+e na tle realizacji niniejszej umowy bedzie

rozstrzyga1 Sad w1aéciwy dla siedziby Zamawiajqcego.

§ 13
Niniejsza umowe sporzqdzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje
Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca.

Za+§cznik do umom:

1. Szczegaowy opis zaméwienia.
2. Koncepcja Wykonawcy.




